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Фаховий іспит для здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти за 

спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт», освітня програма «Олімпійський та 

професійний спорт» спрямоване на комплексну перевірку умінь та навичок з метою 

конкурсного відбору вступників. 

Вимоги до результатів навчання осіб, які можуть розпочати навчання за 

освітньою програмою підготовки магістра фізичної культури і спорту, 

визначаються закладом вищої освіти у програмах вступних випробувань з 

урахуванням вимог до результатів навчання, встановлених Стандартом вищої 

освіти для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 017 

Фізична культура і спорт. 

До складу екзаменаційного білета входить 50 питань з «Теорії та методики 

фізичного виховання», «Теорії та методики обраного виду спорту», «Фізіології», 

«Педагогіки». Тривалість проведення фахового вступного випробування 120 

хвилин. 

Для вступників на денну та заочну форму навчання результати фахового 

випробування оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів. Мінімальна оцінка з 

фахового вступного випробування для участі у конкурсному відборі становить не 

нижче 100 балів. 

Критерії оцінювання фахового випробування відповідають положенню 

«Положення про організацію прийому до Національного університету 

кораблебудування імені адмірала Макарова при вступі на навчання на основі 

раніше здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) та при вступі для 

здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) у 2022 

році». 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРІЇ ТА МЕТОДИКА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ, ТЕОРІЯ ТА 

МЕТОДИКА ОБРАНОГО ВИДУ СПОРТУ 

Розділ перший випробування складається з двох частин: завдань дисциплін 

«Теорії та методика фізичного виховання» та «Теорії та методика обраного виду 

спорту» в обсязі, що викладаються на освітньому ступені «бакалавр» спеціальності 

017 «Фізична культура і спорт». 

Підвищення вимог до рівня професійної підготовки вчителів та тренерів і 

обсяг наукової інформації, що збільшується, вимагають поглиблених знань від 

майбутніх фахівців. 

Таким чином, вступники повинні знати: 

- основні поняття теорії фізичного виховання та теорії спорту; 

- зміст мети та завдань, а також умови функціонування національної системи 

фізичного виховання; 

- методи фізичного виховання та спортивного тренування; 

- загальні основи навчання фізичним вправам і методику вдосконалення 

фізичних якостей; 

- структуру процесу навчання та особливості його етапів; 

- значення міжпредметних зв'язків в процесі фізичного виховання; 

- основи системи організаційного і методичного управління педагогічним 

процесом; 

- методичні принципи фізичного виховання та методичні принципи фізичного 

виховання в обраному виді спорту; 

- принципи спортивного тренування; 

- загальну структуру підготовки спортсменів. 

Вступники, що проходять випробування повинні володіти знаннями та 

навичками розв’язання завдань за наступними темами з теорії та методики 

фізичного виховання. 
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Загальне поняття про теорії і методики фізичного виховання 

1. Суть та передумови виникнення фізичного виховання. 

2. Поняття про систему фізичного виховання. 

3. Система фізичного виховання в сучасній Україні, її характеристика. 

4. Базові поняття теорії і методик фізичного виховання. 

5. Предмет ТМФВ, його місце в системі наукових знань. 

ТМФВ як навчальна дисципліна та наука 

1. Структура навчальної дисципліни ТМФВ. 

2. Методи досліджень у ТМФВ. 

3. Поняття про педагогічний експеримент. Класифікації педагогічних 

експериментів та їх характеристика. 

4. Педагогічне спостереження як метод досліджень в теорії та практиці 

фізичного виховання. 

5. Анкетування. Хронометрування. 

Засоби фізичного виховання 

1. Визначення поняття «засоби» та засоби «фізичного виховання». 

2. Класифікація засобів фізичного виховання. 

3. Фізичні вправи як основний засіб фізичного виховання. 

4. Зміст і форма фізичних вправ. 

5. Техніка фізичних вправ. 

6. Характеристики рухів. 

7. Класифікація фізичних вправ. 

8. Навантаження та дозування при виконанні фізичних вправ. 

9. Природні сили як засіб фізичного виховання. 

10. Гігієнічні чинники як засіб фізичного виховання. 

Методи, що використовуються у фізичному вихованні 

1. Вихідні поняття: «метод», «методичний прийом», «методика», «методичний 

напрямок». 

2. Класифікація методів фізичного виховання. 
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3. Загальні вимоги до добору методів. 

4. Характеристика загальнопедагогічних методів. 

5. Специфічні практичні методи фізичного виховання та їх характеристика. 

Навчання як процес формування рухових дії та навичок 

1. Особливості навчання у фізичному вихованні. 

2. Рухові уміння і навички. 

3. Механізми формування рухового навичку. Структура навчання руховим 

діям. 

4. Рухові помилки та методи їх виправлення. 

Принципи фізичного виховання людини 

1. Поняття «принципу» у ТМФВ. Класифікація принципів фізичного 

виховання. 

2. Принцип свідомості та активності, його значення та використання у 

практиці фізичного виховання. 

3. Принцип наочності, його характеристика. 

4. Принцип доступності та індивідуалізації. 

5. Принцип систематичності, його значення та використання у практиці 

фізичного виховання. 

6. Характеристика принципу поступового підвищення вимог. 

Розвиток фізичних якостей 

1. Загальна характеристика фізичних якостей людини. 

2. Закономірності розвитку фізичних якостей. 

3. Методики виховання сили та вікові особливості її розвитку. 

4. Методики виховання швидкості та вікові особливості її розвитку. 

5. Методики виховання витривалості та вікові особливості її розвитку. 

6. Методики виховання гнучкості та вікові особливості її розвитку. 

7. Методики виховання спритності та вікові особливості її розвитку. 

8. Контроль за розвитком фізичних якостей. 
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Форми організації занять фізичним вихованням 

1. Різноманітність і загальні риси форм фізичного виховання. Класифікація 

форм проведення занять з фізичного виховання. 

2. Форми фізичного виховання в сім’ї. 

3. Особливості позаурочних форм занять фізичною культурою. 

4. Форми фізкультурно-оздоровчої роботи в розпорядку шкільного дня та 

методика їх проведення. 

5. Гімнастика до навчальних занять. 

6. Фізкультхвилинки під час загальноосвітніх занять. 

7. Фізичні вправи та рухливі ігри на перервах. 

8. Щоденні заняття фізичними вправами (година здоров’я). 

9. Організація позакласної роботи, педагогічне керівництво. 

10. Форми, організація та зміст роботи з фізичного виховання в позашкільних 

закладах. 

11. Фізичне виховання в скаутських організаціях. 

12. Дитячо-юнацькі спортивні школи, як спеціалізований позашкільний заклад 

фізичного виховання дітей. 

13. Форми занять фізичною культурою зі школярами в літньому оздоровчому 

таборі. Значення і завдання фізкультурних заходів. Засоби, зміст і структура роботи 

з фізичного виховання в літньому оздоровчому таборі. 

14. Спортивні секції та гуртки в умовах літнього оздоровчого табору. Рухливі й 

спортивні ігри. Методичні принципи підготовки та проведення спортивних заходів. 

15. Урок як основна форма роботи з фізичного виховання. Вимоги до уроку. 

16. Підготовка вчителя до уроку. 

17. Класифікації уроків. 

18. Структура уроку. Логіка і методика побудови уроку. 

19. Методика аналізу уроків фізичної культури. Вимоги до уроку фізичної 

культури. 

20. Способи організації учнів. 
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Планування та облік у процесі занять з фізичного виховання 

1. Поняття про планування. Технологія планування. 

2. Вимоги до планування. 

3. Документи планування. 

4. Поняття про облік. Документи обліку, їх значення для процесу фізичного 

виховання. 

Фізичне виховання дітей дошкільного віку 

1. Періодизація дітей дошкільного віку. Значення та завдання фізичного 

виховання дітей дошкільного віку. 

2. Форми занять з дітьми дошкільного віку. 

3. Особливості методики навчання рухів дітей дошкільного віку. 

Фізична культура в системі загальної освіти дітей шкільного віку 

1. Соціально-педагогічне значення фізичної культури дітей шкільного віку. 

Мета, завдання та спрямованість фізичного виховання дітей шкільного віку. 

2. Зміст та особливості викладання шкільного курсу «Фізична культура». 

3. Характеристика діючої програми з фізичного виховання для 

загальноосвітніх навчальних закладів освіти 1-11 класи. 

4. Інтелектуальний розвиток учнів у процесі занять фізичною культурою. 

5. Моральне виховання учнів на заняттях з фізичного виховання. Виховання 

волі. 

6. Фізичне і господарсько-трудове виховання учнів. 

7. Вплив занять фізичними вправами на естетичне виховання учнів. 

8. Колектив фізичної культури в школі. 

9. Обов’язки педагогічного колективу у фізичному вихованні учнів. 

Основи фізичного виховання школярів зі слабким здоров’ям 

1. Критерії диференціації школярів за рівнем здоров’я. Завдання фізичного 

виховання дітей зі слабким здоров’ям. 

2. Реалізація принципів фізичного виховання. Особливості побудови занять 

фізичним вихованням та методики роботи. 
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3. Дозування навантаження. 

Домашні завдання з фізичного виховання 

1. Визначення поняття «домашнє завдання». Його значення та завдання з 

фізичної культури. 

2. Диференціація домашнього завдання. 

Фізичне виховання у сільській малокомплектній школі 

1. Сільська малокомплектна школа, її особливості. Значення фізичного 

виховання учнів початкових класів. 

2. Завдання фізичного виховання учнів у сільській малокомплектній школі. 

Форми фізичного виховання. 

3. Особливості проведення уроків фізичної культури 

Фізичне виховання учнів коледжів, ВПУ і середніх спеціальних навчальних 

закладів. Фізичне виховання студентської молоді 

1. Мета та завдання фізичного виховання у середніх закладах з професійною 

освітою. Характеристика програми з фізичного виховання для учнів, що 

навчаються у коледжах, ліцеях, ВПУ і середніх спеціальних навчальних закладах. 

2. Форми роботи. 

3. Значення і завдання фізичного виховання студентів. Зміст програми з 

фізичного виховання. 

4. Форми фізичного виховання студентів. Професійно-прикладна фізична 

підготовка студентів. 

5. Методичні основи фізичного виховання у ЗВО. Фізична культура в 

професійної діяльності бакалавра та спеціаліста. 

6. Особливості методики занять з фізичного виховання у різних навчальних 

закладах. 

7. Методика занять зі студентами, що мають відхилення у стані здоров’я. 

8. Фізичне виховання студентів педагогічних ЗВО та на факультетах фізичного 

виховання. фізкультурно-оздоровчих занять. 
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Фізичне виховання в основний трудовий період 

1. Періодизація дорослого населення. Соціальне значення і завдання фізичного 

виховання в основний трудовий період. 

2. Фізична культура в режимі трудового дня. Фізична культура у побуті 

працівників. 

3. Варіанти індивідуальних програм. 

Фізичне виховання осіб похилого віку 

1. Мета та завдання фізичного виховання. Періодизація похилого віку та 

фізіологічні особливості. 

2. Засоби фізичного виховання. Форми, методика та зміст проведення занять 

фізичною культурою та спортом з особами похилого віку. 

 

Вступники, що проходять випробування повинні володіти знаннями та 

навичками розв’язання завдань за наступними темами з теорії та методики 

обраного виду спорту. 

Спорт в системі фізичної культури 

1. Виникнення і стан сучасного спорту. 

2. Соціальні функції спорту. 

3. Класифікація спорту. 

4. Підготовка спортсмена як багатокомпонентний процес. 

5. Поняття спортивне змагання. Основні функції та особливості спортивних 

змагань. 

6. Загальна структура спортивних змагань. 

7. Поняття спортивного результату. 

8. Класифікація спортивних досягнень. 

Розвиток фізичних якостей в обраному виді спорту 

1. Закономірності розвитку фізичних якостей. 

2. Методики виховання сили та вікові особливості її розвитку. 

3. Методики виховання швидкості та вікові особливості її розвитку. 



11 

 

4. Методики виховання витривалості та вікові особливості її розвитку. 

5. Методики виховання гнучкості та вікові особливості її розвитку. 

6. Методики виховання спритності та вікові особливості її розвитку. 

7. Контроль за розвитком фізичних якостей. 

Система спортивних тренувань в обраному виді спорту 

1. Мета, завдання, засоби, методи та основні принципи спортивного 

тренування. 

2. Методи направлені на освоєння спортивної техніки. 

3. Методи направлені на розвиток спортивних якостей. 

4. Основні принципи спортивного тренування. 

5. Навантаження, стомлення, відновлення й адаптація в спортивному 

тренуванні. Характеристика навантажень, компоненти навантажень. 

6. Структура підготовленості спортсмена. Технічна підготовленість. Фізична 

підготовленість. Тактична підготовленість. Психічна підготовленість. Інтегральна 

підготовленість. 

7. Основи структури тренувального процесу і методика побудови занять. 

8. Загальна структура занять. Навантаження занять. Типи організації занять. 

9. Структура мікроциклів і мезоциклов. Типи мікроциклів. Загальні основи 

чергування занять по величині та навантаженню. Типи мезоциклов. Поєднання 

мікроциклів і мезоциклов. 

10. Структура тренувального процесу в макроциклах, періодах і етапах 

підготовки. Загальна структура макроциклів. Періодизація тренування в окремому 

макроциклі. 

11. Структура багаторічного процесу занять спортом. Загальна структура 

багаторічної підготовки. Побудова тренування на різних етапах підготовки. 

Динаміка навантажень і співвідношення роботи. 

12. Відбір та орієнтація в процесі багаторічної підготовки. 

13. Основи управління в спортивному тренуванні. 

14. Контроль в спортивному тренуванні. Вимоги до показників контролю. 
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Контроль основних сторін підготовленості. 

15. Прогнозування і моделювання в спорті. 

Планування та облік в обраному виді спорту 

1. Поняття про планування. Технологія планування. 

2. Вимоги до планування. 

3. Документи планування. 

4. Поняття про облік. Документи обліку, їх значення для процесу фізичного 

виховання. 

Література 

1. Костюкевич В. М. Теорія і методика спортивної підготовки у запитаннях і 

відповідях. Навчально-методичний посібник. Вінниця: Планер, 2016. 159 с. 

2. Платонов В. Периодизация спортивной тренировки. Общая теория и ее 

практическое применение. Киев: Олимпийская литература, 2013. 624 с. 

3. Теория и методика физического воспитания: учебник для студ. вузов физ. 

воспитания и спорта: В 2 т. / ред. Т. Ю. Круцевич. Киев: Олимпийская литература, 

2003. Т. 1: Общие основы теории и методики физического воспитания. 424 с. 

4. Теория и методика физического воспитания: учебник для студ. вузов физ. 

воспитания и спорта: В 2 т. / ред. Т. Ю. Круцевич. Киев: Олимпийская литература, 

2003. Т. 2: Методика физического воспитания различных групп населения. 392 с. 

5. Шинкарук О. Теорія і методика підготовки спортсменів: управління, 

контроль, відбір, моделювання та прогнозування в олімпійському спорті. Київ: 

Поліграф експрес, 2013. 136 с. 

6. Шиян Б. М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. Частина 1. 

Тернопіль: Навчальна книга–Богдан, 2001. 272 с. 

7. Шиян Б.М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. Частина 2. 

Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2002. 248 с. 

РОЗДІЛ 2. ФІЗІОЛОГІЯ 

Розділ другий фахового випробування складається з завдань дисципліни 
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«Фізіологія» та «Спортивна фізіологія» в обсязі, що викладаються на освітньому 

ступені «бакалавр» спеціальності 017 «Фізична культура і спорт». 

Обсяг тестових завдань з кожного розділу курсу відповідає обсягу годин, 

виділених на вивчення цих дисциплін. 

Вступники, що проходять випробування, повинні володіти знаннями та 

навичками розв’язання завдань за наступними темами. 

Фізіологія системи кровообігу. Фізіологія системи дихання 

1. Серцево-судинна система та її зміни під впливом фізичних навантажень. 

2. Органи системи дихання та їх зміни під впливом фізичних навантажень. 

Фізіологія системи травлення. Обмін речовин та енергії. Фізіологія 

ендокринної системи 

1. Система травлення, обмін речовин і енергії та її зміни під впливом фізичних 

навантажень. 

2. Ендокринна система і вплив на неї фізичних навантажень. 

Фізіологія нервової системи 

1. Центральна нервова система. 

2. Нервово-м'язовий апарат. Аналізатори та їх зміни під впливом фізичних 

навантажень. 

Стан організму при заняттях спортом 

1. Фізіологічна характеристика організму при заняттях спортом. 

2. Фізіологічна характеристика оздоровчої (профілактичної) фізичної 

культури. Деякі порушення в стані організму при заняттях спортом. 

3. Фактори зовнішнього середовища та фізична діяльність. Біологічні ритми та 

їх значення для працездатності. 

Організм як єдине ціле. Фізіологія крові 

1. Предмет, задачі фізіології людини. 

2. Організм та його основні фізіологічні функції. 

3. Основні закономірності росту і розвитку організму людини. 
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4. Фізіологія системи крові. 

5. Групи крові, правила переливання крові, резус-фактор та його значення. 

Фізіологія системи кровообігу та системи дихання 

1. Фізіологія системи кровообігу. 

2. Фізіологічні основи гемодинаміки. 

3. Зовнішнє дихання. 

4. Регуляція дихання. 

Фізіологія системи травлення. Обмін речовин та енергії. Фізіологія виділення 

1. Роль травлення в життєдіяльності організму. 

2. Особливості обміну речовин та енергії в живому організмі. 

3. Значення видільних процесів в життєдіяльності організму. 

4. Роль потовиділення в підтримці сталості внутрішнього середовища 

організму. 

Гормональна регуляція фізіологічних функцій. Фізіологія збудливих тканин 

1. Фізіологія ендокринної системи. 

2. Фізіологічна характеристика окремих залоз внутрішньої секреції та їх роль в 

діяльності організму. 

3. Поняття про подразливість та подразники, збудливість, збудження. 

4. Фізіологія м’язового апарату. 

5. Фізіологічні механізми м’язового скорочення. 

Фізіологія нервової системи 

1. Фізіологія нейрона. 

2. Фізіологія центральної нервової системи. 

3. Інтегративна функція мозочку. 

4. Кора великих півкуль головного мозку (кора ВПГМ). 

Фізіологія аналізаторних систем. Фізіологія вищої нервової діяльності (ВНД) 

1. Фізіологічний зміст аналізаторної функції. 

2. Слуховий аналізатор. 
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3. Аналізатори шкірної рецепції, нюху та смаку. 

4. Фізіологічний зміст ВНД. 

5. Перша і друга сигнальні системи дійсності. 

Література 

1. Уилмбр Д. Х., Костиля Д. Л. Физиология спорта. Київ: Олімпійська 

література, 2001. 244 с. 

2. Ганонг В. Ф. Фізіологія людини: підручник для 3-4 рівнів акредитації. 

Львів: БАК, 2002. 768 с. 

3. Філімонов В. Фізіологія людини. Підручник. Київ: Медицина, 2021. 488 с. 

4. Єжова О. О. Спортивна фізіологія у схемах і таблицях: посібник для 

студентів інститутів фізичної культури. Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 

2013. 164 с. 

РОЗДІЛ 3. ПЕДАГОГІКА 

Розділ третій фахового випробування складається з завдань з дисципліни 

«Педагогіка» в обсязі, що викладаються на освітньому ступені «бакалавр» 

спеціальності 017 «Фізична культура і спорт». 

Вступники, що проходять випробування повинні володіти знаннями та 

навичками розв’язання завдань за наступними темами з педагогіки. 

Предмет педагогіки. Її основні категорії. Методи науково-педагогічних 

досліджень 

1. Педагогіка – наука про виховання. 

2. Об’єкт, предмет педагогіки, її поняття. 

3. Методологія педагогіки. 

4. Система педагогічних наук. 

5. Зв’язок педагогіки з іншими науками. 

6. Завдання педагогіки. 

7. Методи науково-педагогічних досліджень. 

Особистість учня. Вплив спадковості і середовища на розвиток особистості. 
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Соціальна сутність особистості 

1. Поняття розвитку і формування особистості. 

2. Природні й суспільні фактори розвитку, їх взаємозв’язок та 

взаємозумовленість. 

3. Рушійні сили та закономірності розвитку особистості. 

4. Роль діяльності, активності й спілкування у розвитку і формуванні 

особистості. 

5. Вікові етапи розвитку особистості школяра. 

Мета у педагогіці 

1. Значення мети для педагогічної теорії та практики. 

2. Історичний та класовий характер мети виховання. 

3. Структурні компоненти всебічного розвитку особистості. 

4. Комплексний підхід до виховання. 

Дидактика, її основні проблеми та категорії 

1. Поняття про дидактику як теорію освіти та навчання, історія її розвитку. 

2. Основні проблеми сучасної дидактики. 

3. Зв’язок дидактики з іншими науками. 

4. Основні категорії дидактики. 

Закономірності і принципи навчання 

1. Сутність понять «закон», «закономірність», «принципи». 

2. Закономірності навчання. 

3. Принципи навчання. 

4. Правила навчання. 

Процес навчання 

1. Суть процесу навчання. 

2. Методологічна основа процесу навчання. 

3. Рушійні сили процесу навчання. 

4. Основні функції навчання. 

5. Компоненти процесу навчання. 
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6. Структура процесу засвоєння знань (етапи, стадії). 

7. Види навчання. 

Методи навчання 

1. Сутність понять «метод», «прийом», «засіб». 

2. Класифікації методів навчання. 

3. Характеристика методів навчання. 

4. Умови вибору методів навчання. 

Форми організації навчання. Урок – основна форма навчання 

1. Поняття форми організації навчання. 

2. Форми навчання і їх розвиток в історії дидактики. 

3. Урок – основна форма організації навчання. 

4. Інші форми навчання. 

Контроль та оцінювання результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів 

1. Сутність контролю, його принципи та функції. 

2. Методи та форми контролю за навчально-пізнавальною діяльністю учнів. 

3. Оцінювання результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів. 

Зміст освіти у школі, тенденції його вдосконалення 

1. Сутність поняття «зміст освіти». 

2. Фактори, що впливають на розробку змісту освіти. 

3. Наукові основи визначення змісту освіти. 

4. Документи, що визначають зміст освіти. 

5. Провідні ідеї розробки змісту освіти в сучасних умовах. 

Література 

1. Аннєнкова І. П., Байдан М. А., Горчакова О. А., Руссол В. М. Педагогіка: 

навч. посібник. Львів: Новий світ-2000, 2018. 567 с. 

2. Лозова В. І., Троцко В. Г. Теоретичні основи виховання і навчання. Харків: 

ОВС, 2012. 400 с. 

3. Мойсеюк Н. Є. Педагогіка: навчальний посібник. 5-те вид. Київ: Кондор, 
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2007. 656 с. 

4. Фіцула М. М. Педагогіка: навч. посібник. Київ: Академвидав, 2014. 456 с. 

5. Ягупов В. В. Педагогіка: навчальний посібник. Київ: Либідь, 2002. 560 с. 


